
22.04.2020-28.04.2020 zdalne nauczanie   

Oddział IV- KLIKNIJ TUTAJ   

Środa 22.04.2020 (aktywność matematyczna)   

Temat: Zabawy matematyczne z piątką.   

Przebieg:   

• Przed zabawą należy zgromadzić: paczkę chusteczek higienicznych,5 klamerek do 

bielizny i sznurek ok. 1,5 metra, mazak dowolnego koloru.    

Przed rozpoczęciem zabawy Rodzic mocuje sznurek (np.: do dwóch krzeseł , tak , aby dziecko 

mogło  do niego przypinać klamerkami chusteczki higieniczne- tak jak pranie)   

• Na początek proponuję znaną dla dzieci powitankę:   

Wszyscy są witam Was    

Na zabawę przyszedł czas   

Jestem ja, jesteś ty (dziecko wskazuje na siebie a potem na rodzica)   

Raz, dwa, trzy!(trzy razy należy klasnąć w ręce)   

Rodzic czyta wierszyk ,dziecko włącza się do wspólnej powitanki.    

• Rodzic prosi swoje dziecko o wysłuchanie wiersza „Palce” wg K. Sąsiadka    

Tekst wiersza   

Jeden palec, drugi, trzeci   

Tak umieją liczyć dzieci,   

Czwarty, piąty palec mam   

Widzisz – umiem liczyć sam.   

• Teraz Rodzic może zapytać swoje dziecko :   

-Czy potrafisz policzyć swoje palce?   

-A ile palców masz u prawej ręki?(dziecko liczy liczebnikami głównymi)   

-A ile palców masz u lewej ręki?(dziecko liczy liczebnikami głównymi)   



-A wiesz ile palców masz u swoich stóp?(dziecko może zdjąć skarpetkę i przeliczyć swoje palce 

u stóp)   

Przy okazji tych czynności Rodzic może również kontrolować rozróżnianie kierunków 

prawa/lewa i w razie potrzeby korygować wypowiedzi  swojego dziecka.   

• Następnie Rodzic proponuje swojemu dziecku zabawę z chustkami.   

• Rodzic prosi swoje dziecko o przypięcie do sznurka 5 chusteczek higienicznych   

(Jeśli dziecko nie wie jak należy posłużyć się klamerkami, Rodzic demonstruje tę czynność i 

pozwala dziecku na samodzielne działanie – w razie potrzeby pomaga)   

-Dziecko wyjmuje chusteczki z pudełka i kolejno przypina je klamerkami do sznurka.   

-Liczy przypięte chusteczki liczebnikami głównymi.   

• Teraz Rodzic zadaje pytanie:   

-Ile chusteczek przypiąłeś/przypięłaś(dziecko mówi, że 5)   

-A możesz powiedzieć (tak bez liczenia) ile klamerek wykorzystałeś/wykorzystałaś?(dziecko 

mówi, że 5)   

-Dlaczego 5, skąd wiesz?(dziecko uzależnia ilość klamerek od ilości chusteczek)   

Rodzic cały czas powinien okazywać swój podziw i zadowolenie z prawidłowego 

wykonywania poleceń.   

• Następnie poproś dziecko, aby odpięło chusteczki i zakryło oczy .    

W tym czasie, kiedy dziecko ma zakryte oczy, Rodzic rysuje na chusteczkach, przygotowanym 

mazakiem, kolorowe koła:   

-Pierwsza chusteczka – jedno koło   

-Druga chusteczka – dwa koła   

-Trzecia chusteczka –Trzy koła   

-Czwarta chusteczka – Cztery koła   

Piąta chusteczka- Pięć kół      

Gdy Rodzic narysuje już wszystkie koła prosi dziecko o odkrycie oczu, rozkłada chusteczki na 

dywanie i zadaje pytanie :   



-Czy te chusteczki wyglądają tak samo?   

-Czym się różnią ?   

-Policz ile kół jest na każdej chusteczce?   

-Na której chusteczce jest najwięcej kół?   

-Na której jest najmniej kół?   

• Teraz prosi dziecko, aby ponownie przypięło chusteczki do sznurka, ale według 

zasady: od najmniejszej ilości kół  do największej ilości kół na chusteczce(dziecko 

przypina kolejno chusteczki wg wielkości wzrastającej liczebności kół na 

chusteczkach)   

• Następnie Rodzic prosi swoje dziecko, aby wskazało kolejność przypinanych 

chusteczek oraz która była pierwsza, druga...   

Dziecko powinno posługiwać się liczebnikami porządkowymi:   

Dziecko mówi - ta chusteczka była pierwsza, ta druga, ta trzecia itd.   

• Na zakończenie zabawy matematycznej proponuję, aby dziecko uprzątnęło miejsce 

działalności matematycznej a Rodzica proszę o włączenie znanej piosenki „Raz, dwa 

trzy” w wykonaniu Śpiewających Brzdąców 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng   

Życzę wesołej, matematycznej zabawy!   

Zabawa popołudniowa   

Co się zmieniło - zabawa rozwijająca spostrzegawczość.    

Rodzic układa przedmioty na kocyku lub na stole. Prosi dziecko aby dobrze przyjrzały 

się przedmiotom, a następnie odwróciło się. Teraz rodzic zabiera jeden z 

przedmiotów i chowa go. Na umówiony znak dziecko odwraca się i odgaduje, którego 

przedmiotu brakuje. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Utrudnieniem będzie, jeśli 

rodzic zmieni położenie dwóch przedmiotów.     
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Czwartek 23.04.2020(aktywność muzyczna)   

Temat: Z piosenką do lekarza.   

Przebieg:   

• Na początek muzycznego spotkania posłuchajcie piosenki pt.: „Idziemy do lekarza” z 

programu Domisie- https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A  i maszerujcie  

rytmie tej piosenki.   

• Porozmawiajcie z dzieckiem o treści i nastroju  piosenki, oraz o wizytach w 

przychodni, szczepieniach, przyjmowaniu leków i radości z wyleczenia. Podczas 

rozmowy zwróćcie uwagę na profilaktykę i konieczność korzystania z pomocy lekarzy. 

Minimalizujcie lęk przed wizytą w gabinecie lekarskim.   

• Spróbujcie wspólnie z dzieckiem  zapamiętać słowa refrenu tej piosenki i włączajcie 

się do  śpiewu.   

   

Tekst refrenu:   

Idziemy do lekarza    

Idziemy bardzo chętnie   

Idziemy do lekarza śpiewając piosenkę   

   

• A teraz zagadka:   

Co chce sprawdzić lekarz    

Gdy  dźwięk aaaaa mówisz   

I buzię otwierasz? ( gardło)   

• Jeszcze raz odtwórzcie piosenkę „Idziemy do lekarza”   

-zwrotki piosenki śpiewajcie na dźwięku „a”   

-refren piosenki śpiewajcie wg  zapamiętanego tekstu    

• A teraz wstańcie, weźcie się za ręce. Do wspólnej zabawy zaproście innych członków 

Rodziny. Zapraszam Was do bardzo starej zabawy „ Uli uli Janko” o tematyce 

czystości, którą znają Wasze Mamy i Babcie. Ilustrujcie słowa piosenki ruchem 

https://www.youtube.com/watch?v=_8t8yYpJnmM   
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-Klęknij na kolanko, podeprzyj się w boczki , złap się za warkoczyki, naśladuj czynność mycia 

twarzy i czesania się –za każdym razem inna osoba inscenizuje piosenkę.   

• Na zakończenie ten kto chce może zaśpiewać solo refren piosenki „Idziemy do 

lekarza”.   

Zapamiętaliście słowa i melodię refrenu piosenki „ Idziemy do lekarza”?    

Udało się ? –To wspaniale !!!   

• Jeśli macie jeszcze ochotę na wspólny śpiew razem ze Śpiewającymi Brzdącami, to 

zapraszam - „Piosenka kąpielowa”  https://www.youtube.com/watch?v=_j7qVZVkxTE   

Śpiewajcie, pokazujcie i bawcie się wesoło!   

Źródło: zagadkidladzieci. Net   

Zabawa popołudniowa   

https://www.mamawdomu.pl/2016/11/paluszki.html   

 

 

 

      Sensoryczny woreczek   

 Sensoryczny woreczek to coś, czego musicie spróbować. Będziecie potrzebować woreczka z 

zapięciem, żelu do włosów lub do mycia i wybranych ozdób np. brokatu, cekinów, 

ruchomych oczek ,to co znajdziecie w domu itp. Umieść je razem z żelem w woreczku, 

dokładnie zamknij i wręcz dzieciom. Przyjemna w dotyku mazia sprawi, że przez dłuższy 

czas dzieci nie będą się mogły od niego oderwać. Dodatkowo drogi rodzicu możesz 

narysować na kartce labirynt, położyć na nim woreczek i poprosić by paluszkami tak 

przesuwały cekiny, aby trafiły prosto do mety.   
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Piątek 24.04.2020 (aktywność ruchowa)   

Temat: Wycieczka do ZOO   

Zapraszam Was dzisiaj do ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę.   

Ćwiczymy na boso w wygodnym stroju gimnastycznym.   

Wszystkie opisane ćwiczenia można obejrzeć na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8.   

Ćwiczenia prowadzi fizjoterapeutka z MEDICOVER   

Do ćwiczeń  potrzebne będą:   

kartka papieru, mata, mała piłka, hula-hop(lub ok. 2metrów linki ,wstążki, aby można było z  

nich ułożyć na podłodze kształt koła)oraz książka i piłka-skoczka(jeśli ją macie,ale 

niekoniecznie)   

ZACZYNAMY!   

• Zapraszamy na „Wycieczkę do ZOO”, w której będziemy spotykać różne zwierzęta – 

marsz z wysokim unoszeniem nóg , ręce energicznie pracują   

• Rozganiamy chmury – 5 energicznych podskoków z wymachiwaniem rąk nad głową   
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• Chmury rozgonione – wyszło słońce – dzieci wykonują przysiad a potem energiczny 

podskok, wysoko- „do słońca”(5x)   

• Marsz ,marsz z wysokim unoszeniem nóg i wymachem ramion   

• Spotykamy 1 zwierzę-to MOTYL     

Dziecko może usiąść „po turecku”, kładzie ręce na barki i wykonuje krążenia ramion 5x do 

przodu i 5x do tyłu.   

• Dziecko wstaje i maszeruje w miejscu   

• Spotykamy kolejne zwierzę –to BOCIAN   

Wstajemy i stajemy na jednej nodze. Palce nogi, na której stoimy unosimy do góry. Z rąk 

tworzymy długi „dziób”. Następnie zmiana nogi.    

• Marsz z wysokim unoszeniem kolan i energicznym wymachem rąk.   

• Teraz spotykamy kolejne zwierzę- to ŻÓŁW   

 Wykonujemy klęk podparty. Na plecach Rodzic kładzie książkę. Dziecko – żółw porusza 

się po pokoju tak, aby książka nie spadła z pleców. • Dziecko wstaje, odkłada książkę i 

maszeruje dalej…   

• Szukamy kolejnego zwierzęcia – O! To WĄŻ!   

Dziecko kładzie się na brzuchu i naśladuję pełzanie węża ,zwraca uwagę na skoordynowany 

ruch rąk i nóg.   

• Dziecko wstaje i energicznie maszeruje , pracują ręce i nogi   

• Spotykamy Niedźwiedzia   

Dzieci czworakują z wysoko uniesionym biodrami, dłonie podpierają całe ciało. W takiej pozycji 

poruszają się po całym pokoju.   

• Dzieci wstają i maszerują energicznie unosząc kolana i wymachując ramionami    

• Nagle stop! To ZAJĄC   

Dziecko kładzie na podłodze hula- hop(lub układa na podłodze kształt koła z dowolnej taśmy, 

linki , wstążki), pomiędzy kolana wkłada małą piłkę i wykonuje skoki obunóż –wskakuje do 

hula –hop-„domku zająca”.   



• Teraz spotykamy SŁONIA   

• Dziecko staje na kartce papieru i dociska ją przednią częścią stopy. Rodzic siłuje się z 

dzieckiem próbując mu zabrać tę kartkę spod stopy    

• Odkładamy kartki i maszerujemy dalej…   

• Spotykamy LWA   

Dziecko wykonuje klęk podparty z przodu , unosi skrzyżowane łydki do góry i wykonuje pompki 

korpusu do podłogi.   

• Dziecko wstaje i maszeruje   

• Widzimy PANTERĘ   

Dzieci młodsze: kładą się na plecach i unoszą do góry nogi  na zmianę. Pamiętamy o oddechu 

(wdech nosem ,wydech ustami).   

Dzieci starsze :   

Dla nich potrzebna będzie duża piłka. Dziecko kładzie się plecami na piłce. Ręce przenoszą  za 

głową i opierają o podłogę(Rodzic asekuruje).W takiej pozycji dziecko podnosi nogi do góry na 

zmianę(cały czas leży na piłce)   

• Dziecko odkłada piłkę i  energicznie maszeruje.   

• Spotykamy MAŁPY   

To ćwiczenie wykonujemy przy ścianie (wolnej od mebli oczywiście).   

Dziecko wykonuje przysiad i opiera się  mocno rękoma o ścianę. Powoli wspina się po ścianie 

do góry i na dół. I tak kilka razy.    

• Maszerujemy dalej, energicznie unosząc kolana i ramiona.   

• Spotykamy TYGRYSA   

Dziecko siada na piętach opiera się da dużej piłce lub wyciąga jak najdalej ramiona przed siebie 

na podłodze(bez piłki)i rozciąga całe swoje ciało .   

• Na koniec można zapytać dziecko, które ćwiczenie było najfajniejsze?   

                                      ŻYCZĘ PRZYJEMNYCH I UDANYCH ĆWICZEŃ!   



Jeśli z powodu koronawirusa poszukujecie ciekawych ćwiczeń dla dzieci do  wykonania 

w domu podaję Wam kilka ciekawych linków:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo              

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc              

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE   

  

  

Zabawa popołudniowa   

Dokończ rysunek   
 Drogi rodzicu możesz zacząć rysować na papierze dowolny element,kształt, a potem poproś 

dziecko, aby domalowało jakiś element i podało Ci kartkę. Po kawałeczku stworzycie 

wspólnie ciekawe dzieło.   

   

  

   

Poniedziałek 27.04.2020 (aktywność  umysłowa)   

https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU   

Radosnego dnia !   

   

Temat: Słuchanie bajki edukacyjnej pt.: „Rady na odpady”  

           Przed rozpoczęciem bajki proszę Rodziców, aby zgromadzili po kilka przedmiotów:  

papierowych, plastikowych, szklanych , metalowych oraz 3 kartki w kolorze:  w kolorze 

zielonym –SZKŁO, w kolorze żółtym- PLASTIK, w kolorze niebieskim –PAPIER.  

Przebieg:  

• Proponuję, aby przed rozpoczęciem zabawy, Rodzic przykrył zgromadzone 

przedmioty papierowe, plastikowe, szklane i metalowe dostępnym kocem lub chustą.  

• Zainteresuj proszę dziecko tym, co jest ukryte pod chustą/kocem.  

• Usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie zgromadzone na dywanie przedmioty,  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU
https://www.youtube.com/watch?v=SswfMOV6bUU


• Zadaj proszę  dziecku pytanie: czy wie z czego one są zrobione(dziecko odpowiada, że 

z papieru, z plastiku, ze szkła)  

• Jeśli są nam już niepotrzebne, to co trzeba z nimi zrobić?  

• Zaproście dziecko do obejrzenia bajki, z której się dowie co to są odpady i jaki jest  z 

nimi problem?  

• Dzieci słuchają bajki „Rady na odpady”: 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k  

• Po obejrzeniu bajki Rodzic może zadać dziecku następujące pytania dotyczące jej 

treści:  

-Co to są odpady?  

-Kogo dzieci pytały o problem segregacji śmieci?  

-Kim był Smok?  

-O co dzieci pytały Smoka?  

-Co zaproponował Smok dzieciom?  

-O czym dowiedziały się dzieci podczas wyprawy?  

-Czy pamiętasz jak wyglądał świat, w którym nikt nie segregował śmieci?  

-Co trzeba zrobić, żeby uratować świat?  

-Jak wyglądał świat w drugiej części wyprawy dzieci?  

-Do czego służyły kolorowe pojemniki?  

Teraz posłuchajcie piosenki o segregowaniu śmieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=wOXNd2NYItg  

• Rodzic zaprasza dziecko, aby wspólnie z nim posegregowało zgromadzone śmieci na 

oddzielne  kupki (plastik, szkło , papier )  

Dziecko segreguje – rodzic nadzoruje i pomaga w prawidłowej segregacji  

• Rodzic teraz pokazuje dziecku, kolorowe kartki i prosi o rozłożenie na dywanie  

Następnie Rodzic wydaje  polecenia:  

-Połóż szklane rzeczy na kartce zielonej  

-Połóż plastikowe przedmioty na kartce żółtej  

-Połóż papierowe rzeczy na kartce niebieskiej  
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• Zapytaj swoje dziecko czy dziecko widziało w pobliżu domu/bloku pojemniki  w takich 

kolorach  

• Zapytaj swoje dziecko:  

- Czy wiesz co to jest „ recykling”?  

-Czy wiesz co to jest „,makulatura”?  

-Czy wiesz co można zrobić z makulatury?  

-Czy już wiesz co trzeba robić z niepotrzebnymi rzeczami i śmieciami?  

• Na zakończenie posłuchajcie przepięknej piosenki pt.: Ziemia- wyspa zielona”,która 

opowiada o tym, że trzeba dbać o naszą planetę, ponieważ jest miejscem życia dla 

wszystkich ludzi , zwierząt oraz roślin i musi być zadbana.  

Jeśli wszyscy będziemy segregować śmieci to NASZA PLANETA będzie zawsze 

piękna!  

  

 Piosenka Dla DZIECI – Piesio Tv    

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs  

  

Zabawa popołudniowa   

Co się zmieniło - zabawa rozwijająca spostrzegawczość.    

Rodzic układa przedmioty na kocyku lub na stole. Prosi dziecko aby dobrze 

przyjrzały się przedmiotom, a następnie odwróciło się. Teraz rodzic zabiera jeden z 

przedmiotów i chowa go. Na umówiony znak dziecko odwraca się i odgaduje, 

którego przedmiotu brakuje. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. Utrudnieniem będzie,  

jeśli rodzic zmieni położenie dwóch przedmiotów.     

  

Wtorek 28.04.2020 (aktywność plastyczna)  

Temat: Przytulanka z recyklingu –„Zając”  

Wszyscy wiemy o tym, że z niepotrzebnych rzeczy można wykonać coś nowego.  

Dzisiaj proponuję Wam  wykonanie „Przytulanki”, takiej z którą chętnie przychodzicie do 

przedszkola i często nie rozstajecie się z nią przez cały dzień . Ta wykonana ze skarpetki 

będzie niepowtarzalna i tylko wasza.  

Mam nadzieję, że kiedy skończy się czas pandemii  przyjdziecie z nią do przedszkola.   

Drogi Rodzicu!Przygotuj dziecku potrzebne materiały.  

Do wykonania Zająca –przytulanki potrzebne będą:  

-szara skarpetka lub, jak takiej nie macie ,może być kolorowa  

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs
https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs


-kawałek nitki do przewiązania  

-wata lub inny wkład , którym wypełnicie skarpetkę  

-nożyczki   

-elementy ozdobne(oczki,nosek) ,klej, biała kartka.  

Kolejne etapy wykonania Przytulanki  

1. Do środka skarpetki (do połowy długości ) włóż watę  

2. Przewiąż nitką ( z pomocą Rodzica) tą wypełnioną część skarpetki  

3. Następnie wypełnij pozostałą część skarpetki watą i też przewiąż nitką, pozostawiając 

część skarpetki na uszy.  

4. Teraz do wykonania uszu potrzebne będą nożyczki i tutaj przyda się pomoc Rodzica   

Obejrzyj filmik, na którym zobaczysz szczegóły wykonania  ZAJĄCA – PRZYTULANKI  

                                     https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE  

5. Drogi Rodzicu! Z dostępnych elementów zaproponuj  dziecku ozdobienie pyszczka 

zająca(przyklej oczki, nosek)  

Życzę owocnej pracy i zachęcam do wykonania innych zabawek z filmiku.  

Na pewno nie będziecie się nudzić!  

  

  

Zabawa popołudniowa  

Zabawa rozwijająca zdolność logicznego dopasowywania przedmiotów oraz  

określania ich funkcji   

Do zabawy potrzebować będziemy kilku dopasowywanych funkcjonalnie 

przedmiotów, takich jak kredka i papier, gwóźdź i młotek, papier i nożyczki, łyżka i 

talerz. Wszystkie je wkładamy do jednego koszyka, mieszając "komplety”. Teraz kolej 

na naszą pociechę! Prosimy dziecko o wyjęcie wszystkich przedmiotów na stół, a 

następnie dopasowanie "braci", pracujących razem przy różnych czynnościach. Po 

zakończeniu dopasowywania prosimy o uzasadnienie, dlaczego pary przedmiotów 

połączone zostały właśnie tak, a nie inaczej.    

Źródło: Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli,   

   

     

https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE
https://www.youtube.com/watch?v=AStAgINKgXE

